
ECONOMISCH I= NALEZINGEN EN BERIGTEN. 

N i e u w e  v r i j h a n d e l s r i g t i n g  in  de  V e r .  S t a t en .  Met de bevre- 
diging van her Zulden, is in de ~er. Staten eene vrij sterke beweging 
in free-trade strekking ontstaan. Gelijk men weet, was de Unie door her 
overwigt der Noordelijke Staten, doorgaans zeer protectionistisch gezind, een 
voorname oude grief veer her Zuiden, dat weinlg eigen fabriekwezen had, 
en zijne benoodigdheden tegen hooge protectie-prijzen van de noordelljken 
moest koopen. Mogelijk dat de algemeene verarming thans meer dan ooit, 
ook aan de Noordelijke Staten de noodzakelijkheld van geheel vrijen 
aanvoer doer inzien. Hoe dit zij, reeds is een L[meriean free-lrade league 
opgerigt, en dit  verbond of deze staatkundige partij heeh o. a. de navol- 
gende verklarlng van beginselen gegeven. 

,,Thans geldt het", zoo luidt dit krachtig manifest, ,,ore in ons herboren 
Yaderland, eindelijk een systeem in te voeren, meer overeenkomende met 
de besehavlng onzer eeuw, dan die overblijfselen van aristoeratische denk- 
beelden en bekrompen politiek, die men de proteetie beet." En nu volgt 
de stnutmoedige declaratie van her nieuwe natuurregt: ,,Her Amerikaanseh 
vrijhandels verbond verklaart dat de mensch het regt beeft om zi~nen arbeid 
aan te wenden, en over de produeten van zijnen arbeid te besehikken waar 
hem zulks goeddunkt, en in fulling tegen hetgeen hij verlangt. Het vet- 
bond protesteert tegen de vaderlO'ke inmenging der regering in de parti- 
culiere zaken der ingezetenen, overtuigd dat die regeermagt de beste is, 
die zich her minst in de partieuliere zaken doer gevoelen. Het verbond 
gelooft dat de beseherming van den producteur berooving is van den ver. 
bruiker, onder den sehijnheiligen dekmantel van een teedere zorg veer de 
belangen van dezen ]aatste. Her verbond stemt er gaarne in toe om als 
goede onderdanen zieh te onderwerpen aan alle belastingen die veer de 
inkomsten der regering noodig zljn, maar her protesteert tegen alte directe 
of indirecte hefting, uit de zoogenaamde bes,herming voortspruitende." 

Het stelsel der k o f f l j v e i l i n g e n  der Nederl. Handelmaatschapplj werd 
meermalen in dit Tijdsehrift behandeld, met verwijzing op de velerzijdsehe 
voordeelen welke het aannemen van kleinere b. v. maandelijksehe veilingen 
zoude aanbieden, (men verg. F~eonomist 1858, p. 15g; 1862 p. 503, 
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1868 p. 45; 1864 p. 897; ]865 p. 45). Daartegenover stond de vrees 
van sommigen dat men bij verdeeling der hoeveelheden keffij over een tal 
van veilingen niet die hooge prijzen zoude bedingen, welke men meende 
dat door het aanbieden, slechts tweemaal ' s jaars ,  van zeer groote hoeveel- 
heden konden worden verkregen. 

Met 1865 is het uieuwe stelse] van kleinere veilingen in werking ge- 
treden, en de uitkomst schijnt tot heden allezins gunstig te spreken voor 
den ingeslagen weg. 

In de beraadslaging der Tweede Kamer van 2 Dec. ]1., heeft de beer 
Blom daarop de aandacht gevestigd. Hij toonde o. a. aan hoe de betaalde 
koffijprijzen in de 9 veilingen van 1865, dooreen genomen ~ cent hooger 
waren voor toed ordinaire Java, dan in de veilingen van 1864, terwijl 
bet groote verschii met de Brazielkoffij (10~r Ct. versehil) met grond mat 
doen aannemen, dat thans veer Java de gunstigste prijzen hedongen 
worden. 

Bij de regering bestaat dan ook her voornemen om hetzelfde eenvoudige 
beginsel bij gouvernements-veilingen verder toe te passen. 

De  v r / j g e m a a k t e  s l a v e n .  De vraag hoe her met de vrijgemaakte 
slaven der Zuidelijke Staten gaan zal,  is de groote zaak van het oogen- 
blik. Eene hevolking van ruim drle millioen zlelen, ziet zieh plotseling 
in bet bezit van de vrijheid en het tot nu toe ongekende familieleven gesteld.--  
Echt-A~merikaansch vroeg men zich dadelijk: ,Zullen zij kiezers zijn? Hoe 
zullen zij stemmen ?" Teregt heeft de krachtige president Johnson, (die meer 
en meer toont zijn grooten voorganger waardig te zljn), onlangs verklaard 
dat men bij de tegenwoordige orde van zaken ann de vrijgemaakte negers 
niet zonder groot bezwaar her stemregt zou kunnen toekennen, en dat 
men eerst moet hegil~nen met hen zedelijk en verstandelijk door gepaste 
opvoeding-maatregelen de uitoefening van her staatsburgerschap waardig 
te maken. - -  Trouwens, dat zij ter verkrijging van kiesregt in opstand 
zouden komen wordt weinig gevreesd, doch gewigtiger dan de vraag : zullen 
wij kiezen ? is deze : war zullen wij e t~  ? en her antwoord is bij den verarmden 
en ontredderden toestand van her Zuiden verre van gemakke]ijk. Tijdelijke 
ondersteunlng van buiten af schijnt hier niet alleen een pligt der menschen- 
liefde; doch eene goede staatkunde tevens. Een afgevaardigde van de NalionaZ 
freemen8 asaocia~ion le Hew-Tork doorreist thans Europa om tot dat doel 
de sympathie op to wekken. Te Parijs werd onlangs tot dat einde eene 
meeting gehouden, waarin door vele 'ook in Holland bekende sprekers 
en sehrijvers met reel warmte het woord werd gevoerd. De heeren Ros- 
seeuw Saint Hilaire, de begaafde Laboulaye (schrijver van Paris en 
Amdrique), de Pressensd:,: de jonge Coquerel enz. Yrij treffend was op deze 
meeting Let diseours vsn den heer Ordmieux, die akte nam dat de kwestie 
der vrijverklaring, toen de ~Fransohe natie zelve regt van spreken had, reeds 
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